Javaslat a Nagylózsi Települési Értéktárba történő felvételre
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nagylózs Község Önkormányzata

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szigeti Éva polgármester
Levelezés cím: 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A
Telefonszám: 06- 30/387-21-26
E-mail cím: polgarmester@nagylozs.hu

II.
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1.

A települési érték megnevezése:
Nagylózs, Szent István Kápolna

2.

A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
kulturális örökség, turisztika

3.

A települési érték fellelhetőségének helye:
Nagylózs, Szent István temető

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása:
A falu egykori házai a mai temetőkápolna alatt húzódó völgyben
feküdhettek. Mint mindenütt, itt is kiemelkedő ponton építették fel a falu
templomát a XI. sz. végén, de legalábbis a XIII. sz. közepe előtt. Vagyis a
ma temetőkápolnaként számon tartott épület Lous község plébániatemploma
volt. Nagylózson máig élő monda beszél az építés okáról.

Mint a falusi románkori templomok, ez a templom is egyetlen
síkmennyezetes, nyeregtetős, téglalap alaprajzú hajóból és félköríves,
valószínűleg boltozott szentélyből állt. A főhomlokzat délen volt. Itt nyílott
az egyszerű, félköríves bejárat, felette pedig három félköríves, tölcséres
résablak. A hajó északi oldalán két hasonló ablak is található, ami a korabeli
templomoknál nagyon ritka.
Egy másik egyedülálló jellegzetesség: a felmenő falak kis, szabálytalan
kőlapokból, ún. halszálkakötéses technikával készültek.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
1. A kápolna művészettörténeti értéket képvisel, ezért országos védelem alatt
is áll.
2. Egyedülálló jellegzetességei miatt kuriózum.

7.

Források (honlapok, multimédiás források)
 Dr. Mikó Sándor: NAGYLÓZS – egy Sopron környéki falu története1998.
 GySmL. 2.sz. Fasc.8.317. ”ligna trabibus apta”
 Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei II. k. 568.
 Dr. Feld István
ELTE BTK tanszékvezető egyetemi docens
publikációja:
A
nagylózsi
temetőkápolna
építéstörténete.
Baugeschichte der Friedhofskapelle von Nagylózs (Losing). Soproni
Szemle 1981, 289-320.
Nagylózs, 2015. május 12.
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Nagylózs polgármestere
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